
Smittekilder og Smitteveje for Plante
sygdomme. 

Af Dr. phil. F. Kølpin Ravn.*) 

Naar vi taler om "smitsomme Sygdomme", tænker vi sik
kert alle i første Linie .paa den Række Sygdomme hos Men
nesker og Dyr, der, som Difteritis, Skarlagensfeber, Tuberkulose 
og mange andre, fremkommer ved, at der fra det syge Individ 
til det sunde overføres et "Smitstof", som hos det sunde frem
kalder den paagældende Sygdom. Og vi ved nu alle, at dette 
"Smitstof" er Kim til levende Organismer, Bakterier, som er 
Aarsagen til Sygdommene og som fremkalder dem, naar de 
indfinder sig i et sundt Menneske eller Dyr, der er modtage
ligt for Bakteriernes Angreb. Vi ved tillige, at disse Bakterie
kim er saa overordentlig smaa, at de unddrager sig vor direkte 
Kontrol, og at mange smitsomme Sygdomme derfor ofte har 
noget gaadefuldt udbredt over deres Optræden. 

Vender vi os nu til Planterne, de dyrkede som de vildt
voksende, genfinder vi de samme Forhold; vi kan ogsaa hos 
disse Væsener paavise en lang Række Sygdomme, som vi kan 
betegne som "smitsomme", og blandt dem nogle, som kan 
være af afgørende Betydning for Dyrkningen af denne eller 
hin Kulturplante. Som hos Dyrene fremkaldes disse smitsomme 
Sygdomme af lavtstaaende, mikroskopiske Organismer; det kan 
være Bakterier, men er i Regelen Svampe. Smitstoffet er 
disse Svampes Formeringsorganer, Sporerne; enkeltvis er de 

*) Foredrag, holdt ved de samvirkende sjællandske Landboforeningers 
Delegeretmøde den 26. November 1904. 
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saa smaa, at de er fuldstændig usynlige for det blotte øje, 
men naar de udvikles i Mængde paa den syge Plante, kan 
man se dem som et sort, gult, rødt eller hvidt Pulver. Disse 
Sporer føres nu paa en eller anden Maade over fra de syge 
Planter til de sunde og kan hos dem fremkalde Sygdomme af 
samme Natur som de, hvorfra de stammer. Hvorledes denne 
Overførelse af Smitstoffet, denne Vandring af Svampesporerne 
foregaar, skal vi nu undersøge noget nærmere. 

N aar man i Almindelighed taler om Smitteoverførelse, 
bruger man Ordene "Smittekilder" og "Smitteveje" noget i 
Flæng; jeg tror imidlertid, at det vil være hensigtsmæssigt 
straks at fastslaa en bestemt Betydning af disse Ord, og jeg 
vil da med "Smittekilder" betegne de Pladser, hvor U dvik
lingen og Formeringen af Smitstoffet, Svampesporerne, fore
gaarj "Smittevejene" bliver saa de Linjer, som Smitstoffet 
følger fra Kilderne til de sunde Planter; paa Smittevejen 
foregaar altsaa ikke nogen Formering af Smitstoffets Mængde . 

. Et nøje Kendskab til Smittekilder og Smitteveje er af 
stor Interesse i og for sig, men det vinder endnu større Inter
esse, naar Talen er om de dyrkede Planters Sygdomme; thi 
her vil en solid Viden paa dette Punkt være en vigtig Be
tingelse for at kunne afværge Sygdommene. Det kommer jo 
an paa at kunne stoppe Kilderne og spærre Vejene for Smit
stoffet, naar vi skal redde vore Planter. Man maa dog heraf 
ikke foranlediges til at tro, at dette er den eneste Vej til at 
bekæmpe Plantesygdomme; foruden denne saakaldte "direkte" 
Metode, har man, som bekendt, en anden, den "indirekte'\ 
hvorved man søger at gøre Planterne uimodtagelige for Angreb. 
Denne Sag skal jeg imidlertid ikke komme ind paa i Dag, og 
jeg kan saa meget mere undlade det, som Statskonsulent K. 
Hansen paa dette Sted ifjor gav os en overordentlig be
lærende Oversigt over de forskellige Metoder til at bekæmpe 
Plantesygdomme. 

Min Opgave bliver altsaa den at gøre Rede for Smitte
kilderne og Smittevejene hos en Række af Plantesygdomme;. 
jeg tilstræber ikke at give en fuldstændig Oversigt over alle 
Tilfælde, men foretrækker nøjere at gennemgaa nogle faa sær
lig karakteristiske Typer, som kan give et Overblik over Hoved
trækkene i det foreliggende Spørgsmaal. 
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Som det simpleste Tilfælde skal jeg nævne B r an d syg
.(lommene hos Kornarterne og Byggets Stri besyge, som i de 
væsentligste Forhold stemmer overens med Brandangrebene. 

Her er Smitstoffet det sorte Brand støv, der udvikles paa 
Kornenes Plads hos Støvbrand- og Stinkbrand-Arterne eller 
paa Stænglerne af de angrebne Rugplanter, og det graa Spore
pulver, som udvikles overalt paa Stribesygeplantens Yderflade. 
Sporerne dannes disse Steder og her har vi altsaa i hvert Fald 
~n Smittekilde. Vi skal nu følge Smitstoffet paa dets Veje og 
undersøge, om der mulig skulde findes andre Smittekilder. 

Sporerne kan for det første vejres bort af Vinden og føres 
ud over den Mark, hvor de er dannede, eller videre til andre; 
det vil ende med, at en stor Mængde af dem falder til J orden, 
og Spørgsmaalet bliver da, om disse Sporer- kan give Anled
ning til Fremkomst af Brand det følgende Aar. Herover er 
der anstillet forskellige Forsøg og Iagttagelser, som viser, at 
J orden er uden Betydning som Smittevej. Saaledes fandt 
P. Nielsen, at Sporer, som gemtes i Jorden fra det ene Aar 
til det andet, mistede deres Spireevne; dette er senere be
kræftet af den tyske Plantepatolog T u b e u f, der desuden paa
viste, at det var Frosten, som de overvintrede Sporer ikke 
kunde taale. Iøvrigt maa man erindre, at mange Brandsporer 
spirer, naar de faar Fugtighed; men hvis Spirerne da ikke 
træffer en af deres V ærtplanter, dør de, saaledes at J orden 
ogsaa derved renses for Smitstof. Dette bekræftes ved nogle 
Iagttagelser fra Landbohøjskolens Forsøgsmark, som er med
delte af afdøde J. L. J e n s e n; han fandt i to paa hinanden 
følgende Aar, at Brandmængden hos Byg var 2-4 Gange 
større, hvor Bygget var dyrket i Vekseldrift med Byg hvert 

. fjerde Aar, end hvor det var dyrket Aar efter Aar i nogle og 
tyve Aar. U ds æden var i begge Tilfælde den samme og den 
var saaet paa samme Tid; man maatte da vente, at Smitte
faren havde været størst i Marken med vedvarende Byg, i.det 
Smitten skulde have ophobet sig Aar for Aar, hvis Jordsmitten 
havde haft nogen Betydning; men, som "nævnt, det omvendte 
var Tilfældet. 

Naar Sporerne føres omkring af Vinden, opfanges en Del 
af dem af de sunde Planter og bliver hængende ved dem til 
Høsten og føres med den indhøstede Sæd i Laden. Deres 
Mængde forøges yderligere ved Tærskningen, idet de Sporer, 
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som hidtil har været omgivne af en ret fast Hinde hos Hvedens 
Stinkbrand, Byggets og Havrens dækkede Brandformer eller 
indesluttede i Stænglerne hos Rugens Stængelbrand, nu gnides 
ud og fordeler sig over Halm og Kærne. 

Hvad nu for det første det Smitstof angaar, som ved Op
fodring følger Halm og Kærne gennem Dyrenes Fordøjelses
kanal, da mister det sin Betydning; T u b e u f har paa vist, a t 
Sporer af Hvedens Stinkbrand og Havrens Støvbrand mister 
Spireevnen ved at passere Heste og Køer. 

Anderledes med Brandsporer, som uden at have passeret 
Dyr med Strøelsehalm eller paa anden Vis kommer paa Mød
-dingeu; som den tyske Botaniker Brefeld har paavist, finder 
,de her gunstige Spirings- og Udviklingsbetingelser; de for
merer sig i stor Udstrækning ved Knopskydning paa Gærcellers 
Vis; man skulde derfor formode, at Staldgødningen ikke blot 
var en farlig Smittevej, men ogsaa en vigtig Smittekilde. Dette 
har Brefeld bl. a. søgt at støtte ved Henvisning til det Faktum, 
:at der kommer mere Brand efter Gødskning med Staldgødning, 
-end hvor der ikke er gødet. Denne Iagttagelse er imidlertid 
ikke særlig overbevisende, da J. L. J e n s e n har fundet, at en 
lignende Forøgelse i Brandmængden kan paavises, hvor der i 
Stedet for Staldgødning er anvendt alsidig Kunstgødning; og 
her kan der ikke være Tale om Smitte med Gødningen. Ende
lig svækkes Teorien om Staldgødningens Smittefarlighed ved 
Brefelds egen Paavisning af, at Brandkim, som er frem
kommen ved Formering i Gødningvand, efter en Del Genera
tioners Forløb taber deres Smitteevne. Ved disse og andre 
Undersøgelser er det gjort højst usandsynligt, at Gødningen 
har nogen Betydning som Smittekilde og Smittevej. 

Vi staar da ved den sidste Mulighed: de Sporer, som ude 
paa Marken eller under Tærskningen er overført til de Korn, 
;som skal tjene til Udsæd næste Aar. Her har vi den eneste 

. Smittevej, som efter alt, hvad hidtil foreligger, har nogen Be
tydning. Disse Sporer spirer; Spiretraadene trænger ind i den 
fremspirende Kim, og de vokser videre i den unge Plantes 
Indre, uden at det i den første Tid bemærkes i det ydre; 
først nasr Sporedannelsen finder Sted, viser Svampen sig, saa-

. ledes at den kan iagttages med det blotte øje, og hermed er 
Kredsløbet sluttet. 
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Vi har altsaa fundet, at Brandsygdommene (og Stribesygen) 
viser det simplest mulige Tilfælde: en Smittekilde, de syge 
Planter, og en Smittevej, Udsæden; derfor er man ogsaa her 
Herre over Sygdommens Fremkomst, idet man, som De alle 
ved, ved en rigtig udført Præparation af Udsæden (med varmt 
Vand, Blaasten eller andre Midler) ganske kan hindre Brandens 
Fremkomst. 

Et mere sammensat Billede frembyder K a al b r ok s v a m p e n; 
Smittekilden er ogsaa her en enkelt: de syge Dele af de syge 
Planter, men Smittevejene er ret mangfoldige, og som Følge 
heraf bliver Sygdommen vanskelig at bekæmpe. 

Kaalbroksvampen huserer særligt slemt i Jylland; i enkelte 
Egne saa slemt, at hele Afgrøder af Kaalroer og Turnips er 
blevne ødelagte. Men i de senere Aar har den holdt sit Ind
tog her paa Sjælland; den har vist sig i Marker nogle Steder 
omkring Lyngby, ved Smørum og mulig ved Roskilde, end
videre er den funden i Haver ved Jægerspris og Helsinge. 
Der vil derfor være god Grund for Landmænd i de Egne af 
Sjælland, hvor Kaalroer og Turnips spiller en Rolle, til at 
være paa deres Post, og saa snart som den farlige Fjende 
viser sig, om det saa ogsaa kun er i forsvindende Grad, at 
træffe Foranstaltninger til at hindre den i at gøre større 
Skade. 

Kaalbroksvampen angriber alle Planter, som henhører til 
de korsblomstredes Familie, altsaa især af Markplanter: Turnips, 
Kaalroer (disse Former ogsaa, naar de dyrkes som to-aarige 
til Frøavl), Raps, Sennep; af Haveplanter : forskellige Kaal
sorter, Radiser, Levkøjer, og af Ukrudtsplanter: Agerkaal, 
Kiddike og Agersennep. Angrebet viser sig ved, at Planterne 
sygner og visner bort; de er da paa Rødderne forsynede med 
store Svulster, som let gaar i Forraadnelse; ogssa tilsyneladende 
friske Planter kan have saadanne Svulster paa Rødderne. I 
disse Svulster, og kun i dem, danner Svampen sine Sporer; de 
findes i Milliardvis i hver enkelt af de syge Planter, og da 
enkelte eller faa af dem er nok til at smitte en sund Plante, 
vil det let forstaas, at denne Sygdom er en af de mest smit
somme, som kendes. 

Det viser sig derfor ogsaa, at Sygdommen kan brede sig 
særdeles hurtig, naar den først har faaet Indpas. Paa en G aard 
i Silkeborgegnen dyrkedes der første Gang Roer (Turnips) i 
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1900, og da iagttoges ingen Sygdom. I 1901 iagttoges Syg
dommen i Turnipsmarken paa en Plet af ca. 1 Skp. Lands 
Størrelse. I 1902 fandtes den spredt paa et større Stykke 
{nogle Tdr. Land) og endelig i 1903 var den meget stærkt ud
bredt over l/S af Roemarken, ca. 6-7 Tdr. Land. 

Hvilke Veje følger da Smitten, saa at den kan brede sig 
:saa hurtig? 

For det første efterlades der Smitstof paa Marken; 
-de stærkt angrebne Roer gaar tidlig ud og raadner bort, saa 
at der ved Roehøstens Tid ikke er Spor af dem at se, men de 
'Sporer af Svampen, som var udviklede i Svulsterne, er nu 
blevne frigjorte og findes i Jorden. Ved Roehøsten sker det 
sikkert ofte, at mange angrebne Roer efterlades paa Marken; 
·de raadner her og Sporerne kommer da i J orden. Med andre 
Ord, hvor Kaalbroksvampen har huseret, maa vi regne med, 
at Jorden er opfyldt med Milliarder af Sporer; disse findes 
ikke blot paa de Steder, hvor de syge Roer har staaet, men 
,slæbes omkring af Regnorme eller andre Dyr, som roder i 
Jorden; ogsaa ved Jordens Bearbejdning kan Sygdommen spredes 
videre, f.Eks. naar den har vist sig inden Udtyndingen og syge 
()prykkede Planter slæbes omkring med Radrenseren. 

De jordgemte Sporer spirer nu efterhaanden, og naar 
:Spirerne træffer paa sunde Rødder af korsblomstrede Planter, 
vandrer de ind i dem og fremkalder Sygdommen paa ny; man 
kan let selv overbevise sig derom ved at blande ituskaarne og 
pulveriserede Svulster i J ord og deri saa Turnips, Kaal, Sennep 
osv., de unge Planter vil da snart vise sig angrebne. 

Jordsmitten vil vise sig virksomst det første Aar efter 
'Sygdommens Fremkomst og derefter svagere, jo flere Aar, der 
gaar. Hvor sejglivede Sporerne er, vides endnu ikke med 
Bestemthed; de kan holde sig spiredygtige i J orden mindst 
-2 eller 3 Aar, sandsynligvis mere. Derfor viser det sig i 
Regelen, at jo hyppigere man - dyrker korsblomstrede Kultur
planter, des værre bliver Sygdommen. Hvis man nu undlod 
.at dyrke disse Planter, maatte man vente, at Svampens Sporer 
-efterhaanden døde ud, og at Jorden altsaa blev smittefri; det 
vilde ogsaa være Tilfældet, hvis Smitten ikke blev frisket op 
-derved, at Svampen angriber Agerkaal og de andre korsblom
strede Ukrudtsplanter; da disse jo mange Steder findes i alt
:Sor rigelig Mængde, vil Resultatet blive, at der i J orden 
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foruden de gamle Sporer fra de dyrkede Planter stadig kom
mer friske Forsyninger fra Ukrudtet. 

Vi vender os nu til de Roer, som tages op og køres bort· 
fra Marken. Under Transporten spildes der ofte nogle 
Roer og særlig let kan det vel tænkes at ske med Brudstykker 
af de syge; dermed bredes Smitten, og jeg har n:ogle Steder 
set, hvorledes Sygdommen optraadte særlig stærkt langs Veje, 
hvor der var kørt med Roer. 

Roerne kules ned, og da man de fleste Steder ikke fore
tager nogen Sortering af dem, vil der i K ul e r n e findes en 
Blanding af syge og sunde Roer. De syge er de mindst hold
bare, de raadner snart, og derved spredes Smitte over de 
sunde eller Smitstoffet samles i Bunden af Kulerne; det sker 
vel ogsaa hyppigt, at de syge raadne Roer kastes ud paa 
Marken ved Siden af Kulerne. Med andre Ord: Kulernes 
Bund og nærmeste Omgivelser bliver særlig stærkt inficerede, 
og dette faar navnlig Betydning ved begyndende Angreb, da. 
Roerne fra hele Marken, og deriblandt de faa og i Regelen 
svagt angrebne, samles sammen paa en lille Plads, hvor Smit
stoffet· da ophobes. Ligger Kulerne nu ude i Marken, og 
dyrker man, Turnips eller Kaalroer ogsaa paa Kulepladserne, 
vil man derfor altid finde, at Sygdommen huserer særlig slemt 
her; disse Pladser kan mærkes, selv naar der er hengaaet 
2 Aar, siden Kulen var i det paagældende Skifte, maaske 
længere. 

De Roer, som er syge og ikke kastes bort, fodres derefter 
op sammen med de sunde; de sidste kan som nævnt være be
fængte med Sporer af Svampen, der dog ikke spirer her; efter 
Høstningen af Roerne sker der ingen yderligere Smitte, vi 
faar ingen ny Smittekilder udover dem, vi havde i Forvejen. 
Vi maa derimod vente, at Staldgødningen spiller en stor 
Rolle som Smitte vej, og Erfaringer derfor haves i stort Antal r 
jeg skal blot anføre, at den Mark i Jylland, som ovenfor om
taltes, i 1903 blev besaaet med Turnips og Kaalroer over hele 
Arealet; Marken havde aldrig baaret Roer før; !fs blev gødet 
med Staldgødning, % med Kunstgødning; den første Tredjedel 
viste de ovenfor omtalte talrige Angreb, den øvrige Del af 
Marken havde ingen Sygdom; Staldgødningen stammede fra 
Fodring med det foregaaende Aars svagt angrebne Roer. Hvor
ledes Staldgødningen virker som Smittevej , er ikke oplyst 
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endnu, der er nemlig Mulighed for Smitte dels ved det· Roe-· 
affald o. lign., som er bleven tilbage fra Fodringen og derefter 
er kommet direkte paa Møddingen, dels ved de Sporer, som 
ha.r siddet inde i de syge eller været uden .paa de sunde Roer,. 
som har passeret Køernes Fordøjelseskanal. 

Hvad vi hidtil har omtalt, vedrører kun Svampens Spred
ning indenfor den enkelte Bedrift, naar den først har indfundet 
sig, og de anførte Smitteveje vil sikkert være tilstrækkelige til 
at forklare dens Optræden. Men hvorledes kommer den første 
Gang ud paa Marken? Her bevæger vi os desværre endnu 
pa~ usikker Grund. 

Mange Iagttagelser tyder paa, at Haverne er de første 
Arnesteder for Smitten; det er sikkert, at Kaalplanter, som 
købes, kan være befængte med Svulster, fremkaldte af Svampen;. 
Statskonsulent Fr. H ans e n har meddelt en Iagttagelse, efter 
hvilken i en R!Bkke Haver de Kaalplanter, som var leverede 
af flU Gartner, gav mange syge Planter, medens Kaalen i 
Nabohaver, som stammede andetsteds fra, var sund. Man kan 
da let tænke sig, at Smitten fra Haven føres paa Møddingen 
med Kaalstokkene, og derfra paa Marken. Endnu lettere bliver 
Marken smittet, hvor man planter Kaalen i et af Skifterne. 

Endelig skal jeg blot antyde, at Smitten muligvis kan 
føres paa Marken med Udsæden; aldeles overbevisende Er
faringer herom foreligger der endnu ikke. 

Vi kan da resumere Kaalbroksvampens Smittekilder og 
Smitteveje saaledes: Vi har kun en Smittekilde: Svulsterne 
paa de syge Roer og Rødder af andre korsblomstrede; men 
Smittevejene er mangfoldige : Jorden, Redskaber, Vogne, Roe
kuler, Staldgødning, Kaalplanter og muligvis Frøet. Bekæm
pelsen bliver derfor ogsaa vanskelig og maa virke paa forskel
lige Punkter: l} Hensigtsmæssigt Sædskifte, 2) Udryddelse af 
Agerkaal eto., 3) ingen Dyrkning af Roer paa Kulepladser, 
4) smittefri Staldgødning til Roer. Ved denne Lejlighed skal 
jeg ikke komme nærmere ind herpaa, men blot henlede Op
mærksomheden paa, at Landmændene bør lade foretage en 
nærmere Undersøgelse, naar de ser Svulster paa Rødder af· 
Kaalroer eller Turnips; disse kan skyldes Kaalbroksvampen, 
men ogsaa ufarlige Sygdomme. 

Vi vil nu vende os til nogle Tilfælde, hvor Smittekilderne. 
er mangfoldige, og gennemgaa Smittens Forløb dels hos Beden.g 
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Bladskimmel (og den dermed ens forløbende Bederust), dels hos 
den farligste af alle Kornarternes Rustformer : Sortrusten. 

Bedens Bladskimmel angriber Runkelroer, Sukkerroer 
og den vilde Strandbede, der her i Landet findes paa Samsø 
og forskellige Steder ved Storebælts Kyst. H vor denne Svamp 
optræder i Mængde, som flere Steder her paa Sjælland, kan 
den anrette betydelig Skade baade paa Avlen af Foderroer og 
af Runkelroefrø. 

Det første Angreb ses i Frøroemarken i Maj Maalled. En 
Del af de udplantede Roer danner ikke Stængler, men kun en 
Roset af blege, krøllede, stive og skøre Blade, med stærkt til
bagerullede Rande. Disses Underside er beklædt med en tæt 
graaviolet Filt, der danner en Mængde violette Sporer. De 
misdannede Bladrosetter er altsaa den første Smittekilde, og 
fra denne føres Sporerne i Slutningen af Maj eller i Løbet af 
Juni gennem Luften ved Vindens Hjælp dels over til de hid
til sunde Frøstængler i Frøroemarken, dels til Bladene af 
første Aars Roerne. Finder Sporerne her gunstige Spirings
betingelser, fremkommer der et nyt Sæt af misdannede Blad
rosetter, paa hvilke der atter dannes en Mængde Sporer. Vi 
har altsaa faaet en anden Gruppe af Smittekilder, i større Tal 
end de første. Fra dem føres Smitten videre ud over første 
Aars Roemark, saa at mange Planter faar de karakteristisk 
misdannede Hjærteskud, hvorved de sættes betydelig tilbage i 
Vækst. 

Nogle Planter angribes ikke saa stærkt,· at Hjærteskuddet 
ødelægges helt, men Svampen er dog til Stede i dem; naar de 
overvintres og til næste Foraar udplantes til Frøavl, breder 
Svampen sig under Spiringen og Resultatet bliver de før om
talte blege Bladrosetter, som var den første Smittekilde. 

Det, som er det karakteristiske for denne Sygdom er, at 
der i Foraarets og Sommerens Løb flere Gange dannes nye 
Smittekilder, og at Smitten altsaa, efter som Tiden skrider 
frem, har flere og flere Udgangspunkter at brede sig fra; 
Smitstoffets Mængde tiltaget: derfor i overordentlig høj Grad, 
og det kan da let forstaas, at Sygdommen kan blive meget 
farlig (indtil 75 % af Planterne kan angribes). 

Faren er selvfølgelig størst, hvor der paa samme Ejendom 
dyrkes Foder-Runkelroer og Frø-Runkelroer, thi her er Smitte
vejen kortest, og det især, naar Frøroerne plantes ud i selve 
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Roernarken. Sygdommen vil derfor væsentlig hemmes ved at 
man har saa stor Afstand som mulig mellem Frøroerne og 1. 
Aars Roer. Herved vil man tilvejebringe en besværligere Vej 
for Smitstoffet og som Følge deraf skaane 1. Aars Roerne; 
men man vil indirekte gøre endnu mere Gavn, idet Sandsyn
ligheden for Svampens Overvintring i de ny Roer, som skal 
bruges til Frøavl, bliver mindre. Hos Dyrlæge Esbensen i 
Skovly paa Lolland saa jeg et smukt Eksempel herpaa:1 en 
Frøroemark af den bekendte Skovly-Barres var der i en Del 
af Marken langt flere Angreb af Bladskimmel end i en anden; 
de første Moderroer var voksede umiddelbart op til Frøroerne 
oet foregaaende Aar, de andre var fra en længere borte lig
gende Mark. N aar dertil kommer en skarp Sortering af Moder
roerne, baade om Efteraaret og om Foraaret inden U dplant
ningen, vil Fremkomsten af de første Angreb paa Frøroerne 
kunne hemmes noget; hvis man derefter er paa sin Post og 
omhyggelig fjerner de først angrebne Roer, vil man kunne 
stoppe den første Smittekilde og derigennem hindre de følgende 
i at komme frem. 

Findes der nu ikke andre Veje eud de nævnte? Land
brugslærer O t t o C h r i s t e n s e n har fremdraget et Tilfælde, 
som viser i den Retning; hos en Landmand i Stevns fandtes 
Bladskimmelen rigelig i visse Dele af Marken tiltro ds for, at 
der i Nærheden ikke fandtes Frøroer; disse Dele var gødede 
med Hønsegødning og Smitten var antagelig ført paa Marken 
med Gødningen i de Dele af Roehovederne, som Hønsene 
havde vraget og som førtes ud med Gødningen. Hvor om
fattende en Betydning saadanne særlige Smitteveje har, ved vi 
endnu ikke; ~j heller ved vi, om Smitten ikke kan komme fra 
Jorden ved Hjælp af en særlig Sporeform, Ægsporer, der ud
vikles i de syge Blade og med dem kan komme i Jorden; 
disse Sporer dannes dog kun i ringe Mængde og det er næppe 
rimeligt, at de spiller nogen større Rolle. 

En lignende Udviklingsgang som Bladskimmelen har Bed e
rusten. Dens første Smittekilde findes paa de unge Frøroe
planter om Foraaret; senere forøges Smittekildernes Tal meget 
betydeligt, idet der baade paa Frøroernes Blade og paa Bladene 
af 1. Aars. Roer fremkommer srnaa Rusthobe i stort Tal, 
hvoraf hver enkelt er Udviklingsplads for ny Sporernængder. 

7 
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Hvad der udmærker Bederusten er, at de forskellige 
Smittekilder er forskellige, ikke blot· veddet forskellige Tids
punkt, de fremkommer paa, og ved at de tilhører forskellige 
Kuld af Svampen, men navnlig derved, at de Sporer, der 
dannes, og de Maader, hvorpaa de udvikles, er meget for
skellige. 

Vi kan skelne mellem tre Slags Sporer: 1) Skaalrust
sporer, 2) Sommersporer, B) Vinter- eller Hvilesporer. 

Skaalrustsporerne har deres Navn af, at de udvikles paa 
de syge Blade i smaa skaalformede Fordybninger; disse Skaale 
er i Regelen samlede i Hobe, som bliver meget iøjnefaldende 
ved deres kraftig orangegule :B'arve; de optræder j Maj--Juni 
Maaned især paa Frøroeplanternes første Blade og sjældnere 
paa de faa Uger gamle Foderroeplanters smaa Blade og er i 
det. hele de første Sporer som Bederusten udvikler iførst.e 
Smittekilde er altsaa stedse Skaalrust med Skaalrustspol'el'. 
Disse føres med Vinden til Bladene af Frøroer og 1. Aar~ 

Roer og danner her efter S-IO Dages Forløb smaa punkt
formede rustbrune Pletter med S o m m e r s p o r e r; disse føres 
videre og spirer straks paa Roebladene, hvorefter der i Løbet 
af S-IO Dage igen dannes et nyt Kuld af Sommersporer, 
Saaledes bliver .det ved Sommeren igennem; der fremkommer 
stadig nye Kuld af Sommersporer. saaledes at stærkt angrebne 
Blade om Eftersommeren kan være mere brune end grønne. 
Hen paa Efteraaret afløses Sommersporerne af V i n t e r s p o r e r t 

der ikke kan spire straks, men først efter Overvintring. Deres 
Skæbne er ikke nøjere kendt, men antagelig overvintrer de i 
J orden og frembringer om Foraaret Kim, der kan give An
ledning til Fremkomst af Skaalrust. Skaalrusten paa Frøroerne 
synes ogsaa at kunne fremkomme paa samme Maade som de 
første Bladskimmel-Angreb derved, at Svampen overvintrer i 
de til Frøavl bestemte Roers Bladknop. 

Hvordan disse endnu uklare Spørgsmaal end vil blive 
løste, saa meget er sikkert, at Bederustens Smittekilder er af 
tredobbelt Art og afløser hinanden i regelmæssigt. 
Skifte: Skaalrust om Foraaret, Sommersporer i Løbet af 
Sommeren og Vintersporer ved Efteraarets Komme. Sommer
sporerne stammer fra Smitte dels med Skaalrustsporer dels 
med andre Sommersporer ; Vintersporerne stammer fra Sommer-
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sporer og Skaalrusten fra Vintersporer eller overvintret Myce
lium i Frøroer. 

Disse Forhold vil det være' nødvendigt at have klart for 
øje, naar vi nu skal undersøge Smitteforholdene hos den far
ligste af vore Rustformer: Sortl'usten hos Kornarterne og 
andre dyrkede eller vildtvoksende Græsser. 

Inden vi her kommer ind paa Enkeltheder, maa vi være 
klar over, hvad der skal forstaas ved "Rust". Dette Ord bru
ges i mange forskellige Betydninger; nogle kalder endog 
Brand for Rust ("Rust i Hveden"), andre bruger dette Navn 
om alle mulige misfarvede Pletter paa Blade og Straa. I 
Plantepatologien forbeholder man Navnet "Rust" for den 
Gruppe af Sygdomme, som fremkaldes af Rustsvampe og som 

, fol' det blotte øje viser sig som smaa rustbrune eller rustrøde, 
afsmittende Pletter paa Bladene og andre overjordiske Plante
dele; disse Rustpletter afløses i Regelen af sorte eller sorte
brune ikke afsmittende Pletter. 

Holder vi os nu særlig til Kornarterne, da kan vi 
adskille fem forskellige Rustformer: Sortrust, Brunrust, 
Kronrust, Gulrust og Bygrust, og af disse gælder Omtalen her 
kUll, den første, Sortrusten; hvad der gælder denne, gælder 
kun delvis de andre; en fuldstændig Behandling af Rust
spørgsmaalet vilde kræve en omhyggelig Gennemgang af alle 
disse Formers Udvikling; men det tillader Tiden ikke at 
komme ind paa, og det vilde kun forstyrre Indtrykket a.f det 
Hovedspørgsmaal, som her er fremme: Smittekilderne og 
Smittevejene. 

S o r t r u s t e n s Smittekilder er som hos Bederusten af tre
dobbelt Art: Skaalrust, Sommersporer, Vintersporer; Skaal
rusten findes paa Berberisbusken (og Mahonia), de to andre 
Sporeformer paa Korn og andre Græsser. 

At Berberissen har Forbindelse med Rusten paa Korn
arterne er en gammel Iagttagelse; man ser, hvorledes der med 
Berberisbuske som Centrer kan paavises Partier af Kornmarken, 
som lider mere af Rust end andre Dele af Marken. I sidste 
Sommer (1904) havde jeg Lejlighed til.at undersøge et saadant 
Tilfælde, og da det frembyder en Del Interesse, skal jeg om
tale det nærmere. 

I Slutningen af Juli Maaned havde Proprietær M 01'

tens en paa KaIstrup (mellem Randers og Aarhus) til Kon-
7 
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sulent Th. Madsen Mygdal anmeldt, at en Del af hans 
Havremark var meget stærkt angrebet af Rust; da jeg i de 
Dage havde undersøgt .en Del Marker i Jylland uden at se 
Rust eller kun de allerførste svage Begyndelser dertil paa 
Havren, overraskede denne Meddelelse mig meget. Vi under-

. søgte derfor i Begyndelsen af August Forholdene paa Stedet 
og . fandt da paa den omtalte Plet et overordentlig stærkt 
Angreb af Sortrust i Havren, det stærkeste som jeg endnu har 
set; Planterne var fra øverst til nederst besat med Rusthobe ; 
Hr. Mortensen meddelte, at han allerede for et Par Uger siden 
havde bemærket Angrebet, og at der hvirvledes Ruststøv op i 
Masse, naar han gik i Kornet. Vi undersøgte nu Forholdene 
nærmere og fandt i Udkanten af et Krat, som stødte op til 
Marken, netop ud for det værst angrebne Sted, en stor Ber
berisbusk, der altsaa dannede Centrum for Rustangrebetj jo 
længere man fjernede sig fra Busken, des svagere blev An
grebene; men paa Kaistrup og en Nabogaard var Havren dog 
overalt stærkere medtaget end noget andet Sted, som blev 
undersøgt i de Dage. 

For at faa et talmæssigt Udtryk for Berberisbuskens ska
delige Indflydelse, fik vi Forsøgsmedbjælper Eriksen, Uggel
bølle, til at udtage to Prøveflader a 1/100 Td. Ld. i forskellig 
Afstand fra Berberisbusken; Afgrøden fra disse Stykker blev 
høstet og tærsket, som det ellers sker ved Markforsøg; Af
grøden vejedes og der foretoges Bestemmelse af Kornvægt og 
hollandsk Vægt. Resultatet var følgende: 

Jordens Beskaffenhed. . . . . . 

Samlet Udbytte, Pund pr. Td. Ld .. 

Kærne 

Halm 

Kornprocent. 

do. 

.do. 

V ægt af 1000 Korn, Gram 

Hollandsk V ægt. . . . 

1 __ Afstand fra Berberisbusken: 

I· l l ca. 20 Fod ca. 110 Fod 
--~- ._----.-; 

Ilermuldet, god I middelgod 

I 3975 \ 3600 I 475 I 850 

I 35~1'" i 27~3'. 
21 32 
52 72 
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Det ses heraf, hvilken enorm Skade der er forvoldt paa 
Kornudbyt,tet, baade i Kvantitet og Kvalitet.; paa den gode 
Jord i N ærhedenaf Berberisbusken, hvor man skulde vente 
sig det bedste Udbytte, er det tværtimod bleven ringest paa 
Grund af Rustangrebet. Det vil ogsaa ses, at Halmen har 
lidt mindre Skade, naturligt nok, da den i det væsentlige er 
færdig udviklet paa det Tidspunkt, da Rustsmitten finder Sted. 

Hvorpaa beror nu den Fare, som Berberisbusken med~ 
fører? Dette Spørgsmaal besvaredes første Gang af vor Lands
mand, Lærer Schøler i Hammel, der den 28. Juni 1816 førte 
noget Ruststøv fra Berberissens Blade over paa Rugens Straa, 
og 5 Dage derefter saa, at der paa de smittede Steder frem
kom Rustangreb. Dette første Forsøg er senere· gentaget af 
mange Forskere, Tyskeren de B a r y, Svenskeren E r i k s s o n 
o. m. andre, ved Hjælp af bedre Metoder og bedre kontrolleret 
end Schølers: stadig med det Resultat, at Skaalrustsporer fra 
Berberis fremkalder Sortrust paa Græsser, og at disse Sporer 
overhovedet ikke kan udvikle sig paa Berberis, men nød
vendigvis maa over paa Græsser for at blive til noget. 

I Overensstemmelse hermed fandt vi, at Berberisbusken 
paa KaIstrup bar en Mængde Skaalrust, og det var denne, 
som havde været den oprindelige Smittekilde for Angrebet paa 
Havren, idet Skaalrustsporerne var ført over gennem Luften. 

Den uæste Smittekilde findes paa selve Korn- og Græs
planterne, hvor Skaalrustsporerne spirer og fremkalder et 
Mycelium, der danner Sommersporer; disse kommer alle"'
rede frem 8-10 Dage efter Skaalrustsporernes Spiring. De 
kan spire, saa snart de er dannede; hvis de føres .over paa 
ikke smittede Græsblade, vil de her danne et nyt Kuld af 
Sporer 8-10 Dage efter, og saaledes bliver det ved hele Som
meren igennem, saa længe der findes grønne Dele paa Græs
serne. Med andre Ord Smittekildernes Antal forøges i Som
merens Løb i en meget høj Grad, og naar Tilfældet ved Kal
strup var saa slemt, som det var, skyldes det sikkert for en 
en stor Del Formering af Rusten med Sommersporer ud fra de 
Udgangspunkter,der er fremkomne ved den første Smitte fra 
Berberisbusken. 

Paa den Tid da Straaene begynder at visne, afløses Som
mersporeho bene af den tredie Smittekilde, de sorte V i n t er
sporehobe. Disse spirer kun efter en Overvintring i det fri; 
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opbevares Halmen paa. frostfri Steder taber Sporerne, som af 
Eriksson paavist,deres Spireevne. Ved Spiringen dannes 
der nogle smaa Kim, der ikke kan spire paa Græsser, men 
kun paa Berberis; føres de over paa d\3nne Busks Blade, frem
kalder de Skaalrust med Skaalrustsporer og hermed er Kreds
løbet sluttet. 

Det, sOm er det mest karakteristiske for Sortrusten, er 
altsaa, ligesom for Bederusten, at Smittekilderne er af tredob
belt Art, medens Smittevejene er meget simple; Overførelsen 
af Sporerne fra Plante til Plante sker gennem Luften ved 
Vindens Hjælp. 

Man skulde herefter tro, at hele Sammenhængen var 
meget enkel; men man har i Tidens Løb gjort forskellige 
Iagttagelser, som tyder paa mere sammensatte Forhold, og som 
har ledet enkelte Forskere, især Svenskeren Eriksson, til at 
antage helt andre Smittekilder. Saaledes finder vi stærke 
Sortrustangreb midt paa Jyllands Heder, hvor der ikke findes 
Berberisbuske i Miles Afstand, og uden for vore Omraader 
finder man lignende Forhold i langt større Stil, f. Eks. i 
Indien, hvor Englænderen B ar c l a y fandt Sortrust i en Af
stand af 300 Mile fra nærmeste Berberisbuske. Saadanne Til
fælde skulde synes at vise hen til, at Berberisbusken i hvert 
Fald ikke er et nø d ven digt Gennemgangsled for Rusten. 

Spørgsmaalet er nu dette: kan saadanne mærkelige Til
fælde dog ikke forklares ved de ovenfor nævnte Smittekilder 
og Smitteveje eller er det absolut nødvendigt at antage nye, 
hidtil ukendte? . . 

Vi maa ved Besvarelsen heraf først gøre os fortrolige med, 
at de nævnte Smittekilder flyder langt rigeligere end sikkert 
df;! fleste antager. En enkelt B erb erisbusk kan danne mindst 
50 Millioner Skaalrustsporer, og hver af disse kan under gun
stige Forhold fremkalde en Sommersporehob paa Havre (eller 
andre Græsser). Undersøger vi disse Sommersporehobe, finder 
vi, at de i deres allerførste Udviklingstrin, hvor de ikke er 
mere end ca. 1 Millimeter brede og 2 Millimeter lange, inde
holder mindst 3000 Sommersporer. Og endelig maa vi be
tænke, at en enkelt Sommerspore efter 8-10 Dages Forløb 
har et mindst ligesaa stort Afkom, og at dette gentager sig 
mange Gange i Løbet af Sommeren:. 
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Der er altsaa stadig kolossale Masser af Smitstof til 
Stede; Spørgsmaalet er da blot det, om dette ogsaa kan trans
porteres tilstrækkelig vidt om igennem Luften. I den Hen
seende lader Vinden intet tilbage at ønske som Bevægkraft. 
Der kan anføres mange Eksempler paa, at Vinden kan trans
portere vulkansk Aske, Støvkorn af Naaletræer ("Svovlregn"), 
Ifrø af højere Planter over store Strækninger; jeg skal kun 
anføre et enkelt efter Tyskeren KI e b ahns udmærkede Frem
stilling af de værtskiftende Rustsvampes Livsforhold: I Dagene 
omkring den 9. Marts 1901 hvirvledes en betydelig Støvmasse 
op i Sahara-Ørkenen; den førtes mod N ord og viste sig som 
et tæt Støvfald Natten mellem den 9. og 10. Marts i Nord
Afrika, den 10. Marts paa Sicilien, N atten mellem den 10. og 
11. i øst-Alperne, den 11. om Eftermiddagen i Hamborg og 
Natten mellem den 11. og 12. ved Stege paa Møen; Støvet 
har altsaa i 2 Døgn foretaget den lange Rejse fra Afrika og 
herop - og dog er de enkelt.e Støvpartikler større og tungere 
end Rustsporerne ! Endelig maa jeg tilføje, at Rustsporerne 
ogsaa vil kunne taale slige lange Luftrejser ; Sommersporer af 
forskellige Arter har saaledes kunnet taale 1~2 Maaneders 
Indtørring uden at miste Spireevnen. 

Med dette for øje vil vi nu gennemgaa Smitteforholdene 
paa de forskellige Aarstider. 

I Maj Maaned findes Sortrusten hos os kun levende i 
Form af Vintersporer. Disse spirer i Løbet af Maaneden og 
danner de omtalte smaa Kim, som føres over paa Berberis
bladene, det eneste Sted hvor de kan udvikle sig. Denne Smitte
overførelse kan ske fra Kornstubbe, Halmrester, overvintrede 
Straa af Kvik, Huudegræs, Draphavre, Rævehale og mange 
andre vildtvoksende eller dyrkede Græsser; selvom der ikke 
er Kornmarker i Nærheden af Berberisserne, vil der altid være 
nok af de anførte Græsser, som kan levere det fornødne Smit
stof. Paa denne Tid findes ingen levende Sommersporer og 
det ser herefter ud til, at Berberisbusken hos os maa være et 
nødvendigt Led i Rustens Udviklingsgang. Anderledes i mil
dere Egne, hvor Sommersporerne ikke som hos os ødelægges 
om Vinteren ; der kan Sortrusten vedligeholde sig hele Aaret 
rundt ved Smitte fra Græsser til Græsser uden Berberissenfjl 
Mellemkomst, og derved kan den nævnte Iagttagelse fra Indien 
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forklares; men hos Os er dette umuligt, efter hvad der, hidtil 
foreligger. 

I Juni florerer Skaalrusten paa Berberisbladenej den 
spreder sine Sporer, disse falder især i den nærmeste Egn, og 
hver enkelt danner da paa Græs eller Korn sit Udgangspunkt 
for ny Smitte ved Udvikling af Sommersporer. Disse Centrer 
bliver naturligvis færre, jo længere man kommer' bort fra Ber
berisbuske; men de vil sikkert kunne paavises . meget langt 
borte; blot er Iagttagelsen her yderst vanskelig, da en saadan 
enkelt lille Rustplet er meget let at overse. I Slutningen af 
Juni vil man derfor finde: 1) Skaalrust paa Berberis der sta
dig spreder Sporer, 2) i Nærheden af Berberisbuske talrige 
Hobe af Sommerspot€'.r (især paa Rug), hvoraf de tiest e an
tagelig hører til første Kuld, som stammer fra Skaalrustsporer, 
men hvoraf dog ogsaa nogle rimeligvis hører til andet Kuld, 
B) i større Afstand fra Berberisbuskene enkelte Sommerspore
hobe paa meget spredte Planter (ogsaa paa Rug), alle hørende 
til første Kuld. 

I Juli fortsætter Berberis-Skaalrusten nogen Tid sin 
Virksomhed, ,men standser dermed i Regelen i Midten af 
Maaneden. Paa Rugen derimod fortsættes Angrebene; fra de 
i forrige Maaned dannede Centrer breder Sommerspore-Smitten 
sig dels kredsformet i alle Retninger til de nærmeste Naboer, 
dels videre ud ved Vindens Hjælp; Enderesultatet bliver en 
jævnt udbredt Smitte over hele Landet. Det gaar som naar 
man kaster en Haandfuld Smaasten ud i Vandet: først dannes 
der ringformede Bølger omkring det Sted, hvor de enkelte 
Sten falder; .men efterhaanden mødes de enkelte Bølge
systemer og vi faar da en enkelt stor Bølge, der breder sig 
videre ud. 

I Juli Maaned faar vi de første Angreb paa Havren i 
Nærheden af Rerberisbuskene, og fra dem breder Smitten sig 
før!'t i disses Nærhed i en kolossal Udstrækning, som vi saa 
det ved Kalstrup-Tilfældet; her har vi altsaa et Arnested, hvor 
der dannes Millioner af Sommersporer, som kan føres viden 
om. Men desuden vil mange Skaalrustsporer fra Berberissen 
føres længere om og danne smaa, vanskelig iagttagelige 
Centrer .. 

I August vil Smitten være bredt over hele Landet. I 
de Egne, hvor Berberissen ikke er til Stede, som i Midtjylland, 
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vil Rusten have yderligere Mulighed for at brede SIg, da 
Havren her saas sent og modnes sent, altsaa frembyder en 
modtagelig Tilstand i længere Tid. end ellers; Sommerspore
smitten har da nok at virke paa, saaledes at vi ad den Vej 
kan forklare os Rustens Optræden i de afsides Egne. 

Vi ser altsaa, at vi kan forklare os Rustens Optræden i 
hele Danmark ud fra Berberisbuskene som de oprindelige 
Smitteeentrer, naar vi holder fast ved Forestillingen om Smit
stoffets store Mængde og Vindens Evne til at transportere det 
over store Strækninger. At Luften i Sommerens Løb virkelig 
er opfyldt af Masser af Rustsommersporer, har Klebahn vist; 
han opsamlede paa en Vattot af ca. 12 Ctm. Diameter alt, 
hvad der i Sommerens Løb førtes om af Sommersporer, og 
talte hvormange der var. Resultatet blev: 

1) Ved Hamburg 4600 Rustsporer, deraf 2700 Sortrust. 
2) Ved Hamburg (et andet Sted) 8400 Rustsporer, deraf 

3840 Sortrust. 
3) I Thiiringen 31200 Rustsporer, deraf 5600 Sortrust. 
Naar vi betænker, hvor lille et Flademaal disse Sporer er 

faldne paa, kan vi gøre os Begreb om, hvor svanger med 
Smitstof Luften kan være. 

Alle disse Erfaringer og Betragtninger tjener altsaa til 
Støtte for den Opfattelse, at man i Berberissens Udryddelse 
har et væsentligt Middel til at forebygge Sortrustens Angreb. 

H vis Berberissen udryddes, hemmes altsaa først og frem
mest de stærke Angreb i dens Nærhed; at det virkelig gaar 
saadan, kan .ieg anføre et Par Eksempler paa. I Byen Lime, 
sydøst for Randers, var der i 1903 overordentlig stærke Rust
angreb paa Havren; der fandtes en Berberisbusk i en Have 
lige ved Markerne og denne ryddedes i 1903-04; i August 
1904 undersøgte jeg Forholdene paa Stedet og fandt kun 
yderst sparsomme Angreb paa de Ejendomme, hvor Rusten 
Aaret i Forvejen havde været saa slem; naar vi nu erindrer, 
hvordan Forholdene var paa Kaistrup, som kun ligger 1 Mil 
fra Lime, faar vi altsaa for to Egne, af væsentlig ens Beskaf
fenhed: i 1903 begge Steder Berberis og begge Steder 
megen Rust; i 1904 Berberis det ene Sted og her megen 
Rust j men ingen Berberis det andet Sted og her heller ingen 
Rust. I samme Retning peger en Meddelelse fra Th. Madsen 
M y g d a l : En Gaardejer ved Borris har i flere Aar haft 
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Havren stærkt angreben af Sortrust og haft to Berberisbuske 
i sin Have; Buskene fjernedes i Foraaret 1904 og derefter 
kunde han ikke paavise Rust af Betydning' i sin Havre. 

Men en anden og langt vigtigere Følge af Berberissens 
Udryddelse vil det blive, at Muligheden for direkte eller in
direkte Smitte til fjernere Egne vil formindskes eller helt 
falde bort. Herom kan der dog ikke foreligge nogen som 
helst Erfaring, da der stadig findes Mængder af Berbedsbuske 
rundt omkring i Landet. Det er nemlig denne sidste Smitte
mulighed, som de fleste ikke ret har 0je for, og dette betinger 
sikkert, at man ikke gaar tilstrækkelig grundigt til Værks 
med Udryddelsen af Berberissen overalt i Landet. 

H vis inan nu opkaster det Spørgsmaal: Vil Sortrusten 
forsvinde den Dag, da alle Berberisbuske er ødelagte i hele 
Danmark? da kan man i Øjeblikket hverken svare ia eller nej. 
Klebahn har fremhævet, at der muligvis hvert Aar finder en 
Transport af Sommersporer Sted fra mildere Egne i Syd
europa, hvor Sortrusten optræder tidligt, og hvorfra Smitten 
efterhaanden breder sig mod Nord. En delvis Besvarelse af 
Spørgsmaalet har vi udmærket Lejlighed til at faa herhjemme 
ved at udrydde Berberissen paa isolerede 0er, som Anholt, 
Læsø og Endelave og derefter iagttage, om Smitten alligevel 
skulde vise sig. Resultaterne af en saadan Undersøgelse 
vilde dog næppe kunne overføres helt paa· de større, mere 
sammenhængende Landsdele; for disses Vedkommende kan 
Svaret først gives, naar Berberissen ogsaa her er udryddet. 
Men selvom Klebahn skulde have nogen Ret i sin Op
fattelse, da er det klart, at selvom vi faar importeret en Del 
Rust syd fra, er der dog ingen Mening i, at vi gør vort 
Bedste til yderligere at formere Smitstoffets Mængde ved som 
for Øjeblikket at have en rigelig Bestand af de farlige Buske 
rundt om i alle Landets Provinser. Berberisloven har nu givet 
os et Middel i Hænde til at blive af med dem, og da det er 
Landmændene, i hvis Interesse det er, at de kommer bort, 
synes det mig rimeligt, at det maa være Landbrugets Organi
sationer, som i højere Grad end hidtil tager den Opgave op 
at lade Loven ske Fyldest. 
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Kaster vi nu Blikket tilbage over den Række af Syg
domme, som vi i Dag har beskæftiget os med, møder der os 
et broget Billede. Smittekilderne er mangfoldige: de kan 
findes over Jorden og i Jorden, paa Blade, i Blomster, paa 
Rødder, paa dyrkede Planter, paa Ukrudtsplanter eller paa 
Planter, som slet ikke kommer Marken ved - og ikke mindre 
mangfoldige er Smittevejene : Luften, Jorden, Udsæden, 
Planter til Udplantning, Gødning, Redskaber osv. Men vi 
har set, at der dog for saa vidt er Lovmæssighed til Stede, 
som hver enkelt Sygdom har sine begrænsede Grupper af 
Smittekilder 9g Smitteveje. Og vi har set, at vi ved at stu
dere dem nøjere har faaet Antydninger af, hvordan vi kan 
gøre noget, og hvor vi kan gribe ind for at blive disse farlige 
Fjender kvit. Men selvom vi er naaet adskillige Skridt frem 
i vor Forstaaelse af de smitsomme Sygdomme, er der dog 
endnu meget tilbage at gøre, saaledes som det sikkert ogsaa 
vil fremgaa af det, jeg har meddelt. 

Følger vi Plantepatologiens Historie, vil vi finde, at det 
er mange Menneskers Arbejde i Løbet af 100 Aar, vi i denne 
Fremstilling kortelig har gengivet; Udviklingen har fulgt de 
mærkeligste krogede Veje, men stedse ser vi, at hvad enten 
det er Videnskabens eller Praktik ens Mænd, som har præsteret 
Arbejdet, det er den nøjagtige Iagttagelse og det paalidelige 
Forsøg, som har bragt de afgørende Fremskridt og kun i 
mindre Grad Spekulationer og Teorier (om end disse ofte har 
ægget til fornyet Iagttagelse eller Forsøg og derved haft 
deres Betydning). De Spørgsmaal, som Plantepatologien be
skæftiger sig med, viser sig Dag for Dag at være mere og mere 
indviklede, og Faren for at fortabe sig i Spekulation bliver 
større og større; skal Udviklingen fortsættes i et sundt Spor, 
bør den i endnu højere Grad end hidtil bygges paa den sikre 
Erfarings Grund: Dette er, som De alle ved, Hovedprincipet 
for Nutidens Virksomhed i Planteavlen overhovedet, og jeg vil 
slutte med at udtale det Haab, at Betingelserne maa komme 
til Stede for at det ogsaa kan gælde den Side af Planteavls
arbejdet, som jeg har fremdraget i Dag. 


